
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “Св. ИВАН РИЛСКИ -1922” 

с.Мрамор - район “Връбница” Столична община 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 2021г. 

 
 

І. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. 

 

През 2021г. читалищното Настоятелство редовно да провежда заседания за : 

1. Основни читалищни дейности. 

a) Поддържане и подобряване на материалната база. 

b) Развитие и обогатяване на любителското художествено творчество и 

библиотечната дейност. 

c) Поддържане на добро партньорство с районната администрация, кметство 

Мрамор и местните обществени институции. 

 

2. Да се активизира ролята на читалището в процеси подпомагащи местното развитие. 

 

3. Читалището да продължи да работи за по-добра културна, социална и 

информационна среда на населението в Мрамор. 

 

4. Да се разработват проекти за допълнително и целево финансиране на читалищната 

дейност. 

 

5. Да се развиват уменията за работа в екип на служители и ръководители на 

творческите колективи. 

6.  Да продължи разработването на проекти в програми на Министерството на 

културата за допълване на библиотечния фонд. 

 

 

ІІ.БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ 

 

• Библиотечно и информационно обслужване 

1. Организация на работата по обслужването на читателите : 

Читатели –                                       130 бр. 

Посещения –                                     3000 

Заети библиотечни документи – 5000 тома 

 Справки –                              50 

2. Регистрация на читателите, ползвателите на компютърния център и информираност 

за услугите, които предлага библиотеката съобразно Правилника за обслужване. 



3. В съответствие с нормативните изисквания да се създаде и редовно да се поддържа 

електронна инвентарна книга. 

• Комлектуване и каталогизация 

1. Библиотечният фонд да се допълни с 300 тома. 

2. Да се отчислят билиотечни документи. 

3. Текущо да се поддържа системата от картотеки и каталози 

4. За получените чрез дарение книги да се оформят актове за дарения. На 

дарителите да се изготвят благодарствени писма. 

5. Предоставените възможности от Фондация ”Глоб@лни библиотеки – 

България ” да се използват активно и да продължи обучението на ползватели 

в компютърния център. 

 

ІІІ.БИБЛИОТЕЧНИ СЪБИТИЯ И ПРОЯВИ. 

 

ЯНУАРИ 

1. 06.01. – 165 години от рождението на Райна Княгиня (1856-1917) – учителка, ушила 

знамето на Априлското въстание – Витрина 

2. 07.01.–165 г. от рождението на Стоян Михайловски, български поет, сатирик, 

баснописец (1856-1927) - Витрина 

3. „С музиката на Моцарт” – 265 г. от рождението на Волфганг Амадеос Моцарт – 

австрийски композитор (1756-1791) 

 

 ФЕВРУАРИ 

1. 02.02. – „Да прочетем приказки, гатанки и стихове от Дядо Благо” - 155 г. от 

рождението на Стоян Русев – детско утро 

2. 10.02. – 150 години от издаването на “Пчелица”, ред. П. Р. Славейков – първото детско- 

юношеско сп. преди Освобождението – Мултимедийна презентация 

3. 24.02. – „В приказния свят на Братя Грим” – онлайн конкурс за детска рисунка, 

посветен на 235-годишнината от рождението на Вилхелм Грим – немски филолог, 

издирвал немски народни приказки (1786 - 1859) 

 

 МАРТ 

1. 01.03. – 143 г. от Освобождението на България – Витрина 

2. 21.03. – „ Световен ден на поезията” – литературно четене с децата от Клуб приятели 

на книгата 

3. 28.03. – 85г. от рождението на Марио Варгас Льоса – перуански писател, 

публицист, Нобелов лауреат (1936) - Витрина 



АПРИЛ 

1. 01.04. – „Международен ден на птиците” - презентация за защитените птици в 

България 

2. 02.04. – „Книжки любими!” – посещение на деца от първи клас в библиотеката по 

случай 2 април – Международния ден на детската книга 

3. 12.04. – 60 г. от първия полет с космически кораб около Земята с космонавт Юрий 

Гагарин, СССР (1961) – Презентация по повод Международен ден на авиацията и 

космонавтиката 

4. 20.04. – 145 години от Априлското въстание – Презентация 

 

МАЙ 

1. 11.05. „Библиотекар за един ден” – Ученици управляват библиотеката и работят в 

библиотеката за 1 ден – Инициатива посветена на Деня на библиотекаря и Националната 

библиотечна седмица 

2. 17.05. – 145 години от слизането на Ботевата чета на българския бряг край Козлодуй - 

Витрина 

3. 24.05. – „24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост” 

– Витрина 

 

 ЮНИ 

1. 01.06. – „Вълшебството на 1 юни” – Детско утро посветено на Международния ден за 

защита на децата 

2. 16.06. – "Здравей наше лято" – Откриване на лятна читалня със забавни и 

образователни игри, рисуване и четене на любими детски книжки 

3. 21.06. – 155 г. от рождението на Стоян Михайлов Попов (Чичо Стоян), детски писател 

(1865 – 1939) - Витрина 

 

 ЮЛИ 

1. 08.07. – 400 г. от рождението на Жан дьо Лафонтен – френски баснописец (1621- 1695) 

– Витрина 

2. 11.07. 120 години от рождението на Илия Бешков (1901-1958) – карикатурист и 

илюстратор – Витрина 

3. „Ваканция в читалището” – работа с деца от клуб "Приятели на книгата" - рисуване на 

асфалт, моделиране с пластилин, цветна хартия и др. материали на различни предмети и 

подаръци и подреждане на изложба. 

 

 АВГУСТ 



1.  135 г. от рождението на Дора Габе – българска писателка и преводачка (1886 – 1993) - 

Витрина 

 

 СЕПТЕМРИ 

1. 06.09. – 136 години от провъзгласяване на Съединението на Княжество България и 

Източна Румелия - Витрина 

2. 22.09. – Ден на независимостта на България - Витрина 

3. 26.09. – 135 години от рождението на Ран Босилек (Генчо Негенцов) (1886-1958) – 

писател, автор на книги за деца – Детско утро 

 

ОКТОМВРИ 

1. 01.10. – Международният ден на музиката - Витрина 

2. 26.10. – 135 години от рождението на Стилиян Чилингиров (1881-1962) – писател, 

бивш директор на Народната библиотека – Витрина 

3. 29.10. – 570 г. от рождението на Христофор Колумб – испански мореплавател, открил 

континента Америка(1451 – 1506) – Витрина 

 

 НОЕМВРИ 

1. 01.11. „Будители народни ” – витрина и открит урок посветен на Първи ноември – 

„Деня на народните будители“ 

2. 02.11. – 115 г. от рождението на Емил Коралов – български писател (1906-1986) 

3. 21.11. Ден на християнското семейство – Презентация 

  

 ДЕКЕМВРИ 

1. 15.12. Зимните обичаи, отразени в книгата „Етнография на България” – среща- 

разговор посветена на 125-годишнината от рождението на проф. Христо Вакарелски – 

български етнограф и фолклорист (1896-1979) 

2. 16.12. Коледна работилница - изработване на традиционна българска сурвачка и 

коледни венци и сувенири. 

 

ІV. ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ И КУЛТУРНИ ПРОЯВИ 

 

ЯНУАРИ 

• Богоявение – празник организиран съвместно с кметсво Мрамор и църковното 

Настоятелство на храм „Всих светих” 

• Народен обичай „Бабинден“ 



• „Читалището духовно средище за малки и големи ” - беседа 

 

ФЕВРУАРИ 

• „Трифониада” - празник на лозаря Трифон Зарезан” 

• „Апостоле помним твоето дело” беседа в памет на обесването на Васил Левски 

• Изработка на мартеници в курса по приложни изкуства „Талантливко” 

• Фестивал „Бъдност за талантите на България” гр.София 

 

 МАРТ 

• „Баба Марта гостува в детските фолклорни състави” 

• „Ден на самодееца“- информационно представяне на работата на читалищните състави 

• Национален танцов конкурс „Път към славата” 

• Международен ден на жената - беседа 

• Пролетна изложба на курс по изобразително изкуство „Талантливко” 

• Национален фестивал за народни танци „Хоро се вие извива” гр.София 

• Празник на носията с.Негованци 

• Детски фестивал на изкуствата гр.Банско 

 

 АПРИЛ 

• Народен обичай “Лазаруване” 

• Великденско ателие в курса по изобразително изкуство „Талантливко”. 

• Конкурс за детска рисунка „Вълшебният свят на Ангел Каралийчев” НДД гр.София 

• Фото- конкурс „Лазарка мома гиздава” с.Волуяк 

• Детски танцов фестивал „София опън” 

 

 МАЙ 

• Поддържане и почистване на облагородените зелени площи в изпълнение на 

реализирания проект по програма „Зелена София”. 

• Международен ден на червения кръст - среща на доброволци в ІІІ център на БЧК 

гр.София 

• „ Ден на Европа ” - среща с представители на движение „Русофили” и поднасяне на 

цветя в памет на загиналите във войните. 

• Национален фолклорен   фестивал „Шопски наниз” гр.Костинброд 

• Фестивал за модерни и характерни танци  ”Да танцуваме заедно” в с.Мрамор 



• VІ Интернационална младежка танцова олимпиада 

• Ден на светите братя Кирил и Методий и на славянската писменост 

 

 ЮНИ 

• Рисунка на асфалт с деца от курса по изобразително изкуство по повод 

Международния ден на детето. 

• Ден на Ботев и загиналите за свободата на България 

• Фестивал на шопската народна песен с.Локорско 

• Национален фолклорен фестивал “Змей горянин” с.Зверино 

• ІІІ Олимпийски фестивал за музика и танц  гр.Хисаря 

• Спектакъл „Предай нататък” – годишна продукция на  „Терпсихора денс студио” 

 

 ЮЛИ 

• Танцов фестивал „Фолклорна среща” с.Елешница 

• Международен фестивал „Българския фолклор е магия” гр.Стара Загора 

• Международен танцов фестивал за модерни танци „ Денс уърд къп” Испания 

• Международна лятна  танцова академия гр.Варна 

 

АВГУСТ 

• Национален събор „Да покажем българското” гр.Вършец 

 

 СЕПТЕМВРИ 

• Празник на гр.София - „Ден на отворени врати“  за читалище „Св.Иван Рилски -1922“. 

• Презентация на организираните читалищни форми за обучение и творчество на деца 

за учебната 2021г. –  2022г. 

• Регионален фестивал „Балканска палитра” в район  „Връбница” 

• Танцов фестивал „Кръстопът на музата” гр.София 

• Национален фолклорен събор „Дар от природата”  в с.Говедарци община Самоков. 

 

 ОКТОМВРИ 

• Международен ден на възрастните хора - беседа 

• Празник на читалище „Св. Иван Рилски-1922“ среща на читалищни деятели 

• Национален пленер за детска рисунка гр.Пещера 

• Национален конкурс за детска рисунка „Моят съвременен будител” гр.Харманли 



НОЕМВРИ 

• Творческа среща посветена на Деня на народните будители. 

• Празник на християнското семейство – беседа 

• Национален фестивал за народни хора „Тракийска броеница”  гр.Пазарджик 

 

ДЕКЕМВРИ 

• Коледна изложба на курса по изобразително изкуство „Талантливко”. 

• Коледен празник за детските читалищни състави . 

• Национален конкурс за детска рисунка „Недорисуван свят” гр.Чирпан 

• Народен обичай “Коледуване”. 

 

 

Забележка: Изпълнението на годишния план за 2021г. ще бъде съобразено с 

изискванията на епидемиологичната обстановка в страната във връзка с Covid-19. 

Планираните участия ще бъдат онлайн или присъствени в зависимост от 

организацията им. 

 


